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  إن كان ما اجتمعوا عليه باطال ..طيب تعذرون اجلماعة وإن كان ما ذهبوا إليه باطال طيب . 

  ...: الطالب

: ال يتعني هذا ألن فيهم مؤمنون وفيهم منافقون لكن يف الذين جاءوا باإلفك أناس من املؤمنني وقوله  الشيخ

  منكم واألصل أن اإلضافة حقيقة طيب .

  ...: الطالب

(( إن ا يكون اآلن طيب حيث إن من الذين جاءوا باإلفك منافقني ومع ذلك جعلهم اهللا منا : ال م الشيخ

هر حاهلم  اظحبسب يعامل املنافقني  النيب صلى اهللا عليه وسلم) ألن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم )

اليت اشار اليها لفائدة وال قتلهم وال أخذ منهم اجلزية وال شيء وا وبني نسائهم كاملسلمني ولذلك ما فرق بينهم

يؤخذ منها أن املنافقني من املؤمنني أنه خذ أم مل خيرجوا من اإلميان ذا اإلفك لكن ما دام قلنا ؤ تاين ن م...

املنافقني خصوص باعتبار الظاهر ما يرد عليها ال ميكن أن يؤخذ منها هذا إما أن يؤخذا منها نفي اإلميان ويرتك 

باعتبار ظاهره فهل  افق يصح اضافته لالميان رتك أم مل خيرجوا من اإلميان إذا قلنا أن املنوإال يؤخذ املنافقني وت

  يصح هذا ؟

  ...: الطالب

فقد فإما أن تأخذها حبسب ...: ما ميكن عند اهللا ولكن قلنا أن اإلضافة قد تكون حبسب الظاهر  الشيخ

مسلمون فلهم حكم الظاهر يعين ال يتعني أم رهم الظاهر وحينئذ نقول أن هؤالء خرجوا من اإلميان ولكن ظاه

  أن خنرجهم من اإلميان ما دام قلنا أن اإلضافة تكون حبسب الظاهر ما يتعني أن خيرجوا من اإلميان نعم .

  ...: الطالب

  ))  عصبة منكم(( :  الشيخ

  ...: الطالب

  ...على القول الثاين ال ميكن شيء عبد اهللا ..ن ال ينبغي ألنه ميكن جتتمعون على هذا القول لك:  الشيخ

  ...: الطالب

.لقوله جاءوا به يعين ومل يقل إن الذين مثال نقلوا أو بلغوا وما ...:صحيح الفائدة هذه عبارة عن شيء  الشيخ

  أشبه ذلك ميكن هذا ؟ 

  ...: ال لو قلنا بذلك لشمل الذين قالوه وأشاعوه  الطالب
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جاءوا به من عند أنفسهم ما  اءوا به فأصال الذين تكلموا به همقوله جانطالق من ...ما خيالف لكن :  الشيخ

  ما يوجب أن يقال عنهم ما قالوا ...معلومة فالقضية  احلقائقعلى  بنو

  تشمل الذين اشاعوه واال ما تشمل ؟

  ال تشمل الذين أشاعوه وجاءوا به ألن الذين أشاعوه تلقوه ممن جاءوا به .: الشيخ

  مهات املؤمننيقذف أ ...: الطالب

ن قذف أمهات املؤمنني كغريهم يعين إ: هذا ..يعين ما صدر أهل العلم يعين بعض أهل العلم يقول  الشيخ

ألنه مكذب للقرآن  وايش السبب ؟ يوجب احلد وال يوجب الكفر إال من قذف عائشة مبا رميت به فإنه يكفر 

ه وجعل حكم ه كفر لكونه قذف عائشة مما برأها اهللا بوهلذا بعض العلماء قال ومن قذف عائشة مبا برأها اهللا من

) (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الباقي كعموم املؤمنات

لكن الصحيح أنه يكفر ال من أجل قذف املرأة ذاا ولكن من أجل حقه عليه الصالة والسالم على كل حال 

  صحيحة . هذه الفائدة ما هي

  ؟...: الطالب

  الفائدة اللي تستنبط))  ال تحسبوه شرا لكم(( : أي نعم قوله  الشيخ

  ...أن اإلنسان حماسب على ظنه الذي يظن به:  الطالب 

توافقون على هذه الفائدة أو ...لقوله ال حتسبوه شرا لكم : أن اإلنسان حماسب على ظنه الذي يظن به  الشيخ 

  ؟  توافقون ال

  ...: الطالب

ال حتسبوه أي هذا  واضح لكم...أمر متوقع الشر أو أن اهللا اهم عن أن ظنوا  له :احلقيقة أننا ال ندري الشيخ

حسبوه أو أن يتوقع الذي حصل ال تظنوه شرا نعم فيه احتمال ما هي صرحية ال حتسبوه شرا لكنها فيه احتمال 

أن اخلري قد يكون فيما يتوقع اإلنسان من الشر ومنه قوله  لكن فيه فائدة ثانية غري هذه وهي أن حيسبوه شرا لكم

عام كثري من األشياء يكرهها  أن تكرهوا شيئا ) فإن قوله (( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) :تعاىل

 أن اخلري قدايش اإلنسان ويف نفس الدنيا يتبني له اخلري فيها على كل حال الفائدة من هذا مع االعرتاف مبن قال 

ه الشر طيب يعين ميكن نقول أوال وفيه أنه ينهى اإلنسان أن يأخذ بظواهر األمور منهيكون لإلنسان فيما يتوقع 

فينهى اإلنسان أن يأخذ بظواهر  هذا ظاهر األمر وأنه جيب عليه أن يتأىن ويتأمل ألن ظاهر األمر أن هذا شر

  شرا وهو خري له  يتأين وينظر ويفكر فقد حيسب الشيء بل ينبغي له أناألمور 
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نستخرج فوائد كثرية يف مجلة قصرية من القرآن وهذا هو العلم ألننا ...مناقشتنا هذه طيب تضاف إىل الفوائد ...

ال والذي فلق بشيء قال "  النيب صلى اهللا عليه وسلميف احلقيقة وملا سئل علي رضي اهللا عنه هل عهد إليكم 

ال فهما يؤتيه اهللا تعالى في كتابه وما في هذه الصحيفة العقل الحبة وبرأ النسمة ما عهد إلينا بشيء إ

  " . وفكاك األسير وأال يرث مسلم كافر وال كافر مسلم

  ؟...: الطالب

ي اإلنسان أن حيكم على األمور والشدة  النهيما هو الصحيح يف  ...: ميكن هذا لكن عهده الشيخ 

  شرا وهو خري له ألن كلمة عدم ال يراد منها توجيه وي وإجياد بظواهرها وإمنا عليه أن يتأمل وقد حيسب الشيء 

  ...: الطالب

معلوم املهم أن ي اإلنسان أن حيكم على األمور بظواهرها ألن اخلري قد يقع مما يتوقع منه الشر وي :  الشيخ

ر وقد حيكم عليه على األمور بدون تأين فقد حيكم على الشيء بأنه خري وهو ش يف احلكم اإلنسان أن يتسرع

   بأنه شر وهو خري طيب .

  ...: الطالب

: ميكن هذا إحسان الظن باهللا فيما قضى حيمد اإلنسان ربه لكن يف املواقع اليت هي حمل حلسن الظن   الشيخ

  .كقضية عائشة رضي اهللا عنها 

  ؟...: الطالب

  لكن يتوقع طيب...: هذا إذا وافقنا على أنه ظين  الشيخ

  ...: الطالب

  يعين أكثر مما يريد اإلنسان ال نوافق على هذا ألنه قد حيصل ما مل يتوقعه .: يخالش

  ...: الطالب

  سبوه شرا لكم انتظروا طيب : يعين صحيح أن هذا الذي يظن به اإلنسان لكن اهللا وجه العباد ال حت الشيخ

  ...: الطالب

ما هو اخلري يف اآلية حقيقة بل هو خري لكم رمبا يكون اخلري مع الشر اللي حصل ألن اخلري اللي حصل :  الشيخ

  .؟

  ....: الطالب
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قال اهللا  النيب صلى اهللا عليه وسلممن اخلري وهلذا قال  ايضا هذافعلى رسوله عز وجل : وكمال غرية اهللا  الشيخ

فقال سعد بن  جلدة ) نشهداء فاجلدوهم ثمانيأربعة بلم يأتوا ثم (( والذين يرمون المحصنات   :تعاىل

بأربعة شهداء واهللا ألضربنه بالسيف غير  يآت وانتظر حتىكيف أجد إنسان على أهلي " معاذ رضي اهللا 

( أال تعجبون من غيرة سعد واهللا إني ألغير من سعد واهللا  النيب صلى اهللا عليه وسلميعين حبده فقال  " مصفح

ن وحصل لعائشة من اخلري الكثري بل وللنيب عليه الصالة هذا من اخلري ملا تبني براءة عائشة وصفوا أغير مني )

والسالم بل وآلل أيب بكر مجيعا من هؤالء املنافقني مث بيان غرية اهللا تعاىل وأنه جل وعال يدافع عن نبيه وعن 

  .اآليات البليغة ذه النيب صلى اهللا عليه وسلمفراش 

  ؟...: الطالب

  املؤمنني .امهات من أا السيما ...ألن هذا  املهم أنه ميكنعموم اآلية هذه  : يعين ما قصته الشيخ

  ؟... : الطالب

: لكن هو السبب هذا السبب من هذه األمور يعين لوال ما حصل من هؤالء ما حدث من قذف  الشيخ

 وعن براءة صفوان رضي اهللا عنه لوال ما النيب صلى اهللا عليه وسلماحملصنات املؤمنات وعن كمال طهارة فراش 

  حصل من هذا اإلفك ما تبني هذا

  ...: الطالب

وليس كما حصل واآلن صفوان بريء  النيب صلى اهللا عليه وسلمواألصل أن نعرف على العموم طهارة  : الشيخ

تبني  إال بعد أن...ما تبني جليا  النيب صلى اهللا عليه وسلموكذلك براءة فراش  ...وبراءة عائشة من هذا األمر...

  العظم ما تبني إال بعد أن حصل هذه اآليات . ا الوصف وذه الكيفية وذاهذا الشيء ذ

  ...: الطالب

وهي قاعدة معروفة عند أهل العلم ...: فيها التخلية قبل التحلية واألوىل تصفية الشيء وتنقيته قبل حتليته  الشيخ

  التخلية قبل التحلية نظف املكان أوال مث افرشه نعم .

  ...: الطالب

  : كمال عدل اهللا من أين نأخذه ؟ الشيخ

  ...: الطالب

  اإلنسان أكثر مما يستحق اكتسب من اإلمث طيب ال حيمل لكل امرئ منهم ما:  الشيخ 
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هنا بينته الفائدة األوىل أن اإلنسان جيازى بقدر ذنبه الذي والفائدة الثانية أنه ال حيمل أحد وزر أحد ألن اآلية  

  بذنب غريه طيب صحيح .فعله والثانية أنه ال جيازى 

  ...: الطالب

  : صحيح الشيخ

  ...: الطالب

  : توافقون على ذلك ؟  الشيخ

  ...: الطالب

  يعين مباشرة:  الشيخ

  ...: الطالب

على كل حال هذا أرجح احلكم هذا ملصلحة اجلماعة وهو مقدم على مصلحة الفرد هذا ما يف إشكال  :  الشيخ

  ؟ أبدا لكن هل يستفاد من هذه اآلية 

  ...: الطالب

  . ميكن متشي يؤخذ من اآلية فوائد كثرية طيب:  الشيخ

  ؟...: الطالب

 ى كبره منهم له(( لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلثم والذي تولال ال إ: فامهني السؤال يف الفائدة و  الشيخ

الدنيا ألم أقيم عليهم  لكن يف احلقيقة أن املؤمنني عذبوا يف...نعم واإلنسان ...) فهؤالء جعل عذاب عظيم )

  احلد لكن املنافقني عذام يف اآلخرة ألم ما أقيم عليهم احلد كما مر علينا نعم

   ...: الطالب

  لكن الذي توىل كربه فله عذاب عظيم نعم . : يستوي فيها هؤالء وهؤالء  الشيخ

  ...: الطالب

 املؤلف من هذا الوجه كان النيب مليف التعليل يقول : طيب هذه املسألة خالف ما ذكرنا إليه ذكره العلماء  الشيخ

حيده ألن احلد مطهرة وال يكون لعبد اهللا بن أيب وكان رجل خبيث وخداع ما كان يصرح ولكن جيمع احلديث 

ولعل هذا اقرب ألنه مل ...مل يصرح بالزنا ...ويقول يقولون هكذا يقول امرأة خدعها رجل وجاء ا وهكذا فهو 

  ...يث أنه صرح يأت يف احلد

  ...: الطالب
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  : ال هذه فيها احتمال طيب الشيخ

  ...: الطالب

  ظاهر األمر إحسان الظن وهذا الواضح ويستفاد منها كمال عدل اهللا سبحانه وتعاىل  :  الشيخ

وهو   املضللني ولذلك جعل اهللا له عذاب عظيممن ون أكثر ائدة هنا وهي أن زعماء الشر يعذبفيها أيضا ف

(( وكذلك من فعل اخلري فله مثل أجره وهلذا قال  وزرهنه نشر الشر فكل من عمل الشر فعليه مثل أل كذلك

  . )) والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

  ...: الطالب

ما يؤخذ من اآليات ومن القصة ولكن تبني يل ...هذا يستفاد من القصة  ...هذا أي دور فعل منني ؟ :  الشيخ

  ... استعادة اآليات ويطول شوية حيتاج إىل دالفوائأن أشبه القصة ولكن 

  ...: الطالب

  ...فالعلماء بينوا األمر ))  والذين يرمون المحصنات(( معروف ما سبق القذف إال بقصد فاهللا قال :  الشيخ

  ...: الطالب

من الرمحة ألنك هذا من الرمحة إذا كان يف حمله ف ...: طيب على هذا أن توجيه اخلطاب بأسلوب العتاب  الشيخ

  فهذا رمحة ولكن املقام ال يقتضي ذلك . ...توجه للشخص اخلطاب باللوم

  ...: الطالب

  : صحيح هذا واضح ألن اهللا عاتب املؤمنني كوم ال يظنون اخلري بأنفسهم . الشيخ

  ...اإلنسان بقلبه ...ال يكفي أن ينكر  ...: الطالب

أن ينكره اإلنسان بقلبه فإنه البد أن يرى حباله يعين يقابل الشيء  : نعم يعين أن إنكار القول ال يكفي الشيخ

مبثله فيقوي هذا الذي يشيع جيب أن يقابل مبثله ال يكفي أن ننكر هذا الشيء بل جيب أن يقول اإلنسان هذا  

  وقالوا هذا إفك مبني فينكر اإلنسان بقلبه ويقول هذا إفك مبني ....كذب وإفك ألنه قال 

  ....: الطالب

  . اللسان يعين حني مسعتموه قلتم ألن اإلنكار بالقلب و ))  لوال إذا سمعتموه(( :  الشيخ

  ...: الطالب

  وايش تقولون؟ : يفهم منه هذا يقال خري وسبب للعدالة حيث ى اهللا أن يظن باملؤمنني إال اخلري الشيخ

  ...: الطالب
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ميان يعين من فوائد اإل زين ماش يف املؤمن األخذ بالعدالة األصل يف املؤمنني العدالة إال مبا جاء األصل:  الشيخ 

  حمل للثقة وظن اخلري طيب . أن حتقيقه

  ...: الطالب

  كملوا هذا صحيح طيب   : الشيخ

  ...: الطالب

   . بعضهم لبعض مثل النفس الواحدةنيما نقول مثل ما قال وتعجل هذا حكمته أن املؤمن:  الشيخ

  


